
Vervolg
Op dit moment zijn we bezig met een 
vervolgonderzoek. We gaan de kennis en 
vaardigheden van leerkrachten in 
opleiding in kaart brengen en de e-learning
uitgebreider evalueren. Dit doen we in 
combinatie met een vergelijkbaar 
onderzoek rondom een e-learning voor 
leerkrachten die al werkzaam zijn. 

Achtergrond
Leerkrachten zijn de sleutel voor goed 
passend onderwijs aan leerlingen met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Daarom is 
het belangrijk dat leerkrachten kennis en 
vaardigheden hebben voor het lesgeven 
aan deze leerlingen. Leerkrachten moeten 
ook goed kunnen samenwerken met 
ouders. 

Leerkrachten in opleiding lijken 
onvoldoende toegerust op dit gebied.

Methode
Om leerkrachten in opleiding beter toe te 
rusten voor het geven van passend 
onderwijs aan leerlingen met ASS 
inventariseerden we de wensen, 
behoeften en prioriteiten van 
leerkrachten, ouders, en pabo’s. Daaruit 
bleek onder andere dat vanuit pabo’s
behoefte is aan een flexibel inzetbare 
module voor studenten. Studenten 
moeten de e-learning kunnen volgen op 
elk moment dat dit voor hen relevant is, 
bijvoorbeeld als zij tijdens hun stage 
leerlingen met ASS in de klas krijgen.

Op basis van deze inventarisatie 
ontwikkelden we met leerkrachten, 
instellingen voor kinderen met ASS en in 
nauw contact met pabo’s een e-learning
cursus met aandacht voor 1) kennis over 
ASS, 2) vaardigheden voor het lesgeven 
aan leerlingen met ASS, en 3) educatief 
partnerschap.

Resultaten
De e-learning bevat praktijkvoorbeelden, 
theorie en ondersteunend beeldmateriaal. 
De e-learning is niet alleen gericht op 
kennis, maar minstens zo zeer op 
vaardigheden.

De e-learning is klaar voor gebruik en de 
uitkomsten van de eerste evaluaties zijn 
positief. De e-learning sluit aan bij de 
behoeften van de gebruikers.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de e-
learning effectief is in het bevorderen van 
kennis en vaardigheden van leerkrachten in 
opleiding en de kwaliteit van onderwijs, en 
daarmee de kwaliteit van leven van 
leerlingen met ASS.
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